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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 


Dari hasil penelitian ini diketahui adanya perbedaan yang cukup signifikan 

dalam peningkatan jumlah kosa kata yang dapat dibaca oleh anak antara subjek 

yang diberikan perlakuan dengan menggunakan metode flash cards dengan subjek 

penelitian yang tidak mendapatkan perlakuan. Hal ini ditunjukkan dengan basil 

penghitungan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,026 yang berarti lebih kecil 

dari pada 0,05. Dengan demikian flo dalam penelitian ini ditolak dan HA diterima. 

Selain kesimpulan di atas, dati penelitian ini juga diperoleh beberapa 

kesimpulan tambahan : 

I. 	 Flash cards merupakan suatu permainan yang dapat digunakan sebagai suatu 

metode untuk mengajar batita membaca yang dilakukan sambit bermain, 

sehingga anak akan merasa senang dalam belajar membaca. 

2. 	 Penggunaan gambar dalam belajar akan membuat anak lebih mudah menerima 

pelajaran yang diberikan, karena gambar dapat lebih mudah menyampaikan 

informasi selain itu dengn menggunakan gambar akan lebih menarik perhatian 

anak dibandingkan jika hanya belajar dengan menggunakan tulisan atau secara 

lisan. 

3. 	 Waktu yang digunakan untuk mengajak anak belajar akan sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan anak menyerap informasi yang disampaikan. 

4. 	 Variasi dari cara belajar sangat diperlukan, karena anak mudah merasa bosan. 
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5. 	 Anak akan lebih mudah mengingat tulisan tentang objek yang disukainya. 

6. 	 Tulisan yang memiliki karakteristik paling berbeda, misalnya; panjang tulisan 

yang paling panjang atau paling pendek, akan lebih mudah diingat oleh anak. 

B. 	 SARAN 

1. 	 Bagi orang tua, pengaJar dan siapa saja yang bergerak dalam bidang 

pendidikan anak, penelitian ini bisa menjadi acuan penggunaan metode 

belajar untuk anak melalui permainan karena sifatnya yang menyenangkan 

sehingga anak dapat belajar sambi! bermain. 

2. 	 Menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah metode belajar 

bagi anak melalui permainan dan metode belajar membaca dengan bermain. 

3. 	 Diharapkan dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan metode flash cards untuk mengajar membaca anak 

yang lebih muda. 

4. 	 Diharapkan dapat dilakukan penelitian selanjutnya dalam waktu yang lebih 

lama untuk memperkuat hipotesis bahwa penggunaan metode flash cards 

berpengaruh terhadap efektifitas mengajar batita membaca 
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